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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78462/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Авточасти Мегапартс Гаранция
Евтини Авточасти Доставка
Втора Употреба с Гаранция
Предлагаме и Монтаж на ниски цени
www.megaparts.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78256/avtochasti-megaparts-garanciya

Шоколадовo изкушение от Шоколадова къща, Valentino chocolatier
Кой обича шоколад? А кой предпочита висококачествен шоколад, който да остане в спомените Ви завинаги? Ние имаме
удоволствието да Ви дадем възможността да се насладите на най-неустоимият белгийски шоколад!
Шоколадова Къща ви представя шоколадовите продукти, изработени от белгийската работилница Valentino Chocolatier
www.valentino.be. Шоколадовите изкушения са над 120 различни вида и са изработени изцяло от какаови продукти – 100 %
какаово масло, без добавени други растителни масла. Шоколадови бонбони с пълнежи – бонбоните са с кувертюра от бял,
млечен и тъмен шоколад и с пълнеж от различни кремове, пасти, мусове, фондани, ганаш и пралине, с ядки – бадеми,
лешници, орехи, ликьори – Коантро, Гранд Марние, Амарето, с кафе, с плодове – ягоди, портокал, лимон, горски плодове, с
ванилия, канела и джинджифил. Портокалови корички обвити в шоколад. Тъмни Пралини с глътка висококачествен
ликьор. Гриоти – вишна с дръжчица и костилка потопена в ликьорен фондан и обвита в тъмен шоколад. Бадемов
марципан във форма на плодове. Плодови дражета с натурален плодов сок. Tрюфели - тъмни, млечни, бели с различни
видове ликьори, плодове, с кафе, какао, кокос и други. Класическите Белгийски морски дарове с лешникова паста. Плочици
от шоколад декорирани с ядки и стафиди. Мека бяла нуга с цели бадеми. Всички те в елегантни и оригинални опаковки по
Ваш избор и комбинации. За всеки празник Valentino Chocolatier ще ни изненадват с нова колекция от рисувани шоколадови
фигури, десертни вина и Порто, а със съдействието на CASAVINO, склад за вино, ще имате удоволствието да допълвате
вкуса на шоколада с невероятно червено, бяло или розово вино от целият свят.
http://obiavidnes.com/obiava/78221/shokoladovo-izkushenie-ot-shokoladova-kyshta-valentino-chocolatier

500GB
500GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78415/500gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

ATi R9 280
ATi R9 280, 3GB, Sapphire Dual-X OC with Boost, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78537/ati-r9-280

самолетни билети fly4u.bg
Туристическата агенция fly4u.bg, предлага самолетни билети на изгодни цени. Оферираме хотелски резервации както и
коли под наем. При нас винаги можете да намерите сгодни оферти за самолетни билети. За повече информация
свържете се с нас.
http://obiavidnes.com/obiava/78578/samoletni-bileti-fly4ubg

HP Officejet Pro X476dw Multifunction Printer
HP Officejet Pro X476dw Multifunction Printer, цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 2400x1200 dpi; 36/36стр/мин;
4.3" (10.92cm) сензорен екран, ADF, 768MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/78532/hp-officejet-pro-x476dw-multifunction-printer
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Надгробни паметници от мрамор и гранит
Изработка на паметници,облицовки,вази,фенери от мрамор и гранит.За повeче инф.www.granit-joro81.com i 0895869019
0878739749
http://obiavidnes.com/obiava/78577/nadgrobni-pametnici-ot-mramor-i-granit

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Cyan (971XL) P№CN626AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Cyan (971XL) - P№CN626AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78531/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-cyan-971xl---p

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Magenta (971XL) P№CN627AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Magenta (971XL) - P№CN627AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78525/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-magenta-971xl-

Частен Детектив-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78576/chasten-detektiv-detektivsi-uslugi-dobrich-shumenveliko-tyrnovo-ruse

Частни детективи - 24 детективски услуги на територията на България и ЕС
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
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-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78575/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78574/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78573/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив / Пазарджик
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
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-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78572/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78571/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78570/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Yellow (971XL) P№CN628AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Yellow (971XL) - P№CN628AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78522/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-yellow-971xl--

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
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GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/78569/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/78568/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970) - P№CN621AE - заб.:3000
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970) - P№CN621AE - заб.:3000 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78521/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---black-970---pcn621ae---z

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970XL ) - P№CN625AE заб.:9200 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970XL ) - P№CN625AE - заб.:9200 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78520/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---black-970xl----pcn625ae-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78567/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78566/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки

Страница 8/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.03.2014

-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78565/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Cyan (971) - P№CN622AE - заб.:2500
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Cyan (971) - P№CN622AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78519/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---cyan-971---pcn622ae---za

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Magenta (971) - P№CN623AE заб.:2500 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Magenta (971) - P№CN623AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78518/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---magenta-971---pcn623ae--

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Yellow (971) - P№CN624AE - заб.:2500
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Yellow (971) - P№CN624AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78517/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---yellow-971---pcn624ae---

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ!!!
› Сделки с търговски предприятия.
Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78564/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ!!!
› Сделки с търговски предприятия.
Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
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› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78563/investconsult-group-kupuvame-biznes

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", бордо, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78562/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", бордо, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78561/kalyf-hama-velour

АКО СИ САМОТЕН -ЕЛА ПРИ НАС ДА НИ УСЕТИШ ПОСЕТИ WWW.GEPIMEBG.COM
АКО СИ САМОТЕН -ЕЛА ПРИ НАС ДА НИ УСЕТИШ ПОСЕТИ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78560/ako-si-samoten--ela-pri-nas-da-ni-usetish-poseti-wwwgepimebgcom

НАПРАВИ СИ УДОВОЛСТВИЕТО С МОКРИ И ОЧАКВАЩИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
WWW.GEPIMEBG.COM
НАПРАВИ СИ УДОВОЛСТВИЕТО С МОКРИ И ОЧАКВАЩИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78559/napravi-si-udovolstvieto-s-mokri-i-ochakvashti-v-sayta-za-zapoznanstva-wwwgepimebg

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", кафяв, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78558/kalyf-hama-velour

ЮРИДИЧ.
СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !

Страница 11/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.03.2014

Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78557/yuridich--sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-so

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78556/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78555/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78554/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78553/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", син (индиго), до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78552/kalyf-hama-velour

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/78551/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/78550/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/78549/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", син (индиго), до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78548/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78547/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 11.6" (29.46 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78546/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 13.3" (33.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78545/kalyf-hama-velour

Чанта Hama "Marseille"
Чанта Hama "Marseille", цвят-пурпур, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78544/chanta-hama-marseille

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (H0W30EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (H0W30EA), четириядрен AMD A8-4500M 1.9/2.8 GHz, HD LED Display & AMD Radeon™
HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78506/156-3962-cm-hp-probook-455-h0w30ea

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY007PBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY007PBM), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED
Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows7 Pro/Windows8 Pro, 1.77kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78491/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-s440-20ay007pbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 Touch (20AY001CBM)
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14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 Touch (20AY001CBM), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0
GHz, сензорен мулти-тъч HD+ LED Display & AMD Radeon HD8670M 2GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows8,
1.92kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78486/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-s440-touch-20ay001cbm

15
15,6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge S540 (20B3002KBM), сребрист, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz,
FULL HD LED Display & AMD Radeon HD8670M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, fingerprint, Free DOS, 2.11kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78484/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-s540-20b3002kbm-srebrist-dvuyadren-hasw

15
15,6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge S540 (20B30054BM), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD
LED Display (HDMI), 8GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows8 Pro, 2.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78483/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-s540-20b30054bm-cheren-dvuyadren-intel-

Cisco 10/1000 Dual WAN VPN Router
Cisco 10/1000 Dual WAN VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/78479/cisco-101000-dual-wan-vpn-router

Cisco RV220W
Cisco RV220W, Wireless N, 10/1000, VPN
http://obiavidnes.com/obiava/78472/cisco-rv220w

LG Optimus L7 II P710
LG Optimus L7 II P710, 4.3" (10.92 cm) капацитивен IPS touch screen, двуядрен CPU 1GHz, 768MB RAM, 4GB (+microSD
слот), WiFi 802.11n, 8Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/78470/lg-optimus-l7-ii-p710

LG Optimus L9 II D605
LG Optimus L9 II D605, бял, 3G GSM, A-GPS, 4.7" (11.94 cm) LCD (1280x720), капацитивен Touch screen, двуядрен 1.4GHz,
1GB RAM, 8GB eMMC (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8 & 1.3Mpix camera, bluetooth, Android Jelly Bean OS
http://obiavidnes.com/obiava/78466/lg-optimus-l9-ii-d605

Частен Детектив Иван Иванов-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
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ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78543/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivsi-uslugi-dobrich-shumenveliko-tyrnovo-ru

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Русе Велико Търново Шумен Варна
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78542/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
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-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78541/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

60GB
60GB, Kingston SSDNow V300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78463/60gb-kingston-ssdnow-v300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Интелигентна, надарена гореща дама- жадна за секс, предлага прилично възнаграждение за
френски ласки. Мога да пътувам и да дойда при теб жребецо. Тел. 090309003
Интелигентна, надарена гореща дама- жадна за секс, предлага прилично възнаграждение за френски ласки. Мога да
пътувам и да дойда при теб жребецо. Тел. 090309003
http://obiavidnes.com/obiava/78540/inteligentna-nadarena-goreshta-dama--jadna-za-seks-predlaga-prilichno-vyznagrajde

120GB
120GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78423/120gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

1TB
1TB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78417/1tb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

250GB
250GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78416/250gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
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https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/78539/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/78538/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78536/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78535/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78534/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78533/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
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.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/78530/remont-na-pokrivi-sofiya

Строително ремонтни-довършителни услуги
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/78529/stroitelno-remontni-dovyrshitelni-uslugi

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/78528/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob
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*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/78527/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
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майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/78526/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT
GROUP-КУПУВАМЕ
БИЗНЕС-АД
ФИНАНСОВИ/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

ЕАД

ООД

ЕООД

СД

СЪС

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78524/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT
GROUP-КУПУВАМЕ
БИЗНЕС-АД
ФИНАНСОВИ/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

ЕАД

ООД

ЕООД

СД

СЪС

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78523/investconsult-group-kupuvame-biznes

BenQ SH963
BenQ SH963, 1080p, 6000lum, 8 300:1, LAN, HDMI, USB, 13kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78516/benq-sh963

BenQ SW916
BenQ SW916, WXGA, 5000lum, 7 500:1, LAN, HDMI, USB, 3.7kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78515/benq-sw916

BenQ SX914
BenQ SX914, XGA, 6000lum, 6 500:1, LAN, HDMI, USB, 6.2kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78514/benq-sx914

ATi R9 280X
ATi R9 280X, 3GB, Gigabyte R928XOC-3GD-GA, +подарък Battlefield 4, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2x
miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78513/ati-r9-280x

AMD R9 270X
AMD R9 270X, 2GB, Sapphire OC, PCI-E, 256bit, DDR5, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78512/amd-r9-270x

19.5" (49.53 cm) Acer K202HQLb
19.5" (49.53 cm) Acer K202HQLb, HD+ LED, 5ms, 100 000 000:1, 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78511/195-4953-cm-acer-k202hqlb

24" (60.96 cm) AOC e2451Fh
24" (60.96 cm) AOC e2451Fh, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI & DVI, TCO 6.0, бял, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78510/24-6096-cm-aoc-e2451fh

27" (68.58 cm) AOC e2770She
27" (68.58 cm) AOC e2770She, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI, TCO 6.0, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78509/27-6858-cm-aoc-e2770she

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.011)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.011), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED
Display & GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78508/173-4394-cm-acer-aspire-e1-772g-nxmhlex011

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 G1 (F0X33EA)
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 G1 (F0X33EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, fingerprint, Free DOS, 1.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/78507/133-3378-cm-hp-probook-430-g1-f0x33ea

ЕЗИКОВО, КОМПЮТЪРНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ с ИНТЕР АЛИАНС!
Гаранция за безкомпромисно качество
ИНТЕР АЛИАНС – доказан лидер в езиковото и компютърното обучение – вече 15 години предлага на своите клиенти
максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение по Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски,
Гръцки, Турски, Чешки, Холандски, Норвежки, Шведски , Японски, Китайски и други европейски и редки езици.
Компютърно обучение: Word, Excel, Power point, Access, Photoshop, CorelDraw, AutoCad, ArchiCad, 3DStudioMax,
WebDesign,
SolidWorks, Adobe Illustrator, InDesing и др Професионални обучения: Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен
касиер,Офис-асистент , Екскурзоводи, Аниматори. Работим с доказано ефективни учебни системи и високо
квалифицирани преподаватели. Предлагаме обучение в малки групи в удобно за Вас време: дневни, вечерни,
съботно-неделни варианти. Предлагаме и индивидуално обучение, по график съобразен с Вас. След успешно приключване
на курса, издаваме сертификат по образец на МОН и Европейската езикова рамка. Преференциални цени и отстъпки за
корпоративни,фирмени обучения. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар
Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел.
042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg,
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78505/ezikovo-kompyutyrno-i-profesionalno-obuchenie-s-inter-alians-garanciya-za-bezkomp

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96,
вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78504/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Стартирай сега Курс по Английски език в Интер Алианс!
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
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Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78503/startiray--sega--kurs-po-angliyski-ezik--v-inter-alians

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78502/startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Френски
език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от
квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики №96", вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78501/kursove-po-frenski-ezik-v-inter-alians

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК.Стартират сега в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
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бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78500/kursove-po-italianski-ezikstartirat-sega--v-inter-alians

Стартират през март Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК І ниво в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата NUEVO VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78499/startirat-prez-mart-kursove-po-ispanski-ezik--nivo---v-inter-alians

Курс по Руски език в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Руски
език І-ІІІ ниво в 80 учебни часа.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на преподавателите с
курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще
превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000 думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78498/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК-Нови групи в Интер Алианс .Запишете се сега
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е осигурен
от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата Елиники Тора – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78497/kursove-po-grycki-ezik-novi-grupi-v-inter-alians-zapishete-se-sega
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Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК в Интер Алианс!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ТУРСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е осигурен
от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по оригинална турски система – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78496/kursove-po-turski-ezik--v-inter-alians

Курс по Японски език в Интер Алианс Стара Загора
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Японски език за начинаещи
и напреднали от І – ІІІ ниво в 80 учебни часа. Ще Ви запознаем с писмената система в японския език: катакана, хирагана
и канджи
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с
вашите възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605 363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg ,skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/78495/kurs-po-yaponski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Стартира Kурс по Счетоводство в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство
АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три модула.Актуална
счетоводна програма! Продължителност на обучението - 60 уч.ч.
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78494/startira-kurs-po-schetovodstvo-v-inter-alians
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Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78493/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

Професионално компютърно обучение по WEB DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO
CAD, 3DS STUDIO MAX, ARHI CAD в Интер Алианс Стара Загора!
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирани, професионални компютърни
курсове по графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно
чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash,
DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects, Access и други.
Продължителност на обучението в група –45 уч.ч,10 работни дни. На завършилите издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, сертифицирано към МОН.
Предлагаме и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно време - през деня,
вечер или събота и неделя. Работим с хора от всички възрасти.
Предлагаме също фирмено обучение на преференциални условия. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр.
Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,
http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78492/profesionalno-kompyutyrno--obuchenie-po-web-design-corel-draw-photoshop-auto-ca

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78490/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78489/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Метод за емоционална свобода и самоусъвършенстване чрез ТЕС
Техника за подобряване на емоционалното и физическо здраве, усъвършенстване на личността и качеството на живот, с
терапевт Ценка Местанска.
http://obiavidnes.com/obiava/78488/metod-za-emocionalna-svoboda-i-samousyvyrshenstvane-chrez-tes

Онлайн бутик за сребърни бижута Silver.bg
Онлайн магазина с богат избор от сребърни бижута, произведени в България. Продукти от сребро. Онлайн бижутерия с
изобилие от сребърни обици, пръстени, гривни и колиета на изключително достъпни цени, с отлично качество и бърза
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доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/78487/onlayn-butik-za-srebyrni-bijuta-silverbg

Денонощни ВиК услуги
Имате нужда от професионална помощ за отпушване на някой канал или застигнало ви наводнение. Ние отводняваме
мазета, сгради и къща на ниски цени качествено и бързо. Денонощни услуги от http://www.kanali.info!
http://obiavidnes.com/obiava/78485/denonoshtni-vik-uslugi

Lily Ann Village Hotel 3* - Майска ваканция на п-в Халкидики! Намаления за ранни записвания!
Lily Ann Village е разположен в красивото и жовописно селище Никити, Ситони. Намира се на 400м от морето и на 90км
от Солун. Хотелът предразполага гостите към една тиха и спокойна почивка, идеална за семейства и двойки.
Възползвайте се от намаленията за ранни записвания до 30.04.2014 г.!
Цена: от 41 €
Повече
информация
и
актуални
цени
за
хотели
в
Халкидики,
можете
да
получите
на:
http://www.travel-holidays.net/Offer.aspx?id=765 .
http://obiavidnes.com/obiava/78482/lily-ann-village-hotel-3---mayska-vakanciya-na-p-v-halkidiki-namaleniya-za-ranni

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78481/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Онлайн уроци по френски език
Онлайн уроци по френски език в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове и
частни уроци по френски език през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по френски език във Вашия
дом или офис. Онлайн уроците по френски език са за: A1, A2, B1, B2, C1 и C2, подготовка за всички международни
сертификати, матура 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове (след 6 клас
включително). 6+ Ви предлага онлайн уроци по френски език за областите: София – град, София област, Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик,
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78477/onlayn-uroci-po-frenski-ezik
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Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78480/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78478/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Продавам Кокерчета Английски
Продавам най-сладките и игриви чистокръвни английски кокерчета родени на 03.03..2014. Кученцата ще са вътрешно и
външно обезпаразитени с поставена 1-ва ваксина ,евро-паспорт и микрочип . Допълнителни актуални снимки на бебетата
и родителите на имеил : kalitkoo_1983@abv.bg или skype : niki.boqnov . Възможна доставка в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78476/prodavam-kokercheta-angliyski

Ремонт на покриви 9лв. труд и материяли
Ремонт на покриви с керемиди: 10лв на кв.м с труд и материяли.
1.распокриване на покрива и сортиране на керемидите.
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2.демонтаж на стара мушама и летви ако има.
3.подмяна на изгнила ламперия ако има( не влиза в цената).
4.поставяне на нова мушама и наковаване на нови летви.
5.пренареждане на керемидите.
6.измазване на капаци с вароциментов раствор.
7.почистване на строителните отпадаци.
Хидроизолация на покриви 12лв. на кв.м с труд и материяли.
1.почистване на основата.
2.гриндиране на основата с битумен грунд.
3.полагане на воалит 4кг. с посипка.
4.запечатване на снатките.
5.почистване на строителните отпадаци.
Още услуги.
1.Претърсване на керемиди с мушама и летви.
2.Подмяна на дъсчена ламперия.
3.Поставяне на олуци и водосточни търби.
4.Поставяне на олуци тип американски.
5.Обшиване на комини и капандури.
6.Над олучни и под олучни поли.
7.Стенни обшивки.
8.Почистване на строителните отпадъци с нащ транспорт.
9.Изграждане на нови покриви.
Тел.0888 43 30 60
Тел.0897 42 80 40
Христо Христов
Разполагаме с голямо количество керемиди.
Собствено производство дървен матерял.
Работим в цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/78475/remont-na-pokrivi-9lv-trud-i-materiyali

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/78474/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78473/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Турски език- бързи и професионални преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78471/turski-ezik--byrzi-i-profesionalni-prevodi

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78016/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77227/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
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които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77274/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78469/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78468/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78467/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT
GROUP-КУПУВАМЕ
БИЗНЕС-АД
ФИНАНСОВИ/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

ЕАД

ООД

ЕООД

СД

СЪС

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78465/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT
GROUP-КУПУВАМЕ
БИЗНЕС-АД
ФИНАНСОВИ/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

ЕАД

ООД

ЕООД

СД

СЪС

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78464/investconsult-group-kupuvame-biznes

ALOE VERA Гел за пиене с 91% сок от Алое Вера и 9% пчелен мед
Хранителна добавка с Витамин C
Сок от листата на Алое Вера
Безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни вещества! Соковете от сърцевината на листата Алое
Вера съдържат около 160 известни съставки, полезни за организма. Те спомагат срещу много симптоми и заболявания,
сред които: за намаляване на нивото на холестерола: предпазват тялото от стрес: предпазват от камъни в бъбреците:
предпазват бъбреците от възпаления:предотвратяват високото кръвно налягане: спомагат за предотвратяване на рака
на дебелото черво и благоприятстват храносмилателният тракт: помагат при запек: подпомагат стабилизирането на
кръвната захар и затова са подходящи и за диабетици.
Начин на употреба: За една истинска здравословна диета се насладете на натуралния сок от сърцевината на листата на
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Алое Вера с мед, като го пиете самостоятелно или го смесете с вода или друг сок. Консумирайте три пъти на ден по
20ml. След отваряне, съхранявайте шишето в хладилник и изконсумирайте сока бързо.
http://obiavidnes.com/obiava/78461/aloe-vera-gel-za-piene-s-91-sok-ot-aloe-vera-i-9-pchelen-med

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78460/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Алое Вера 99.6 % чист натурален сок - 500 ml с Витамини С, B5, В6, В7 и В12 Хранителна
добавка
Предназначение: Сокът от сърцевината на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества. Съдържа около 160 известни съставки полезни за организма. Витамините от група В допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, за нормалното образуване на червени кръвни телца, за нормалния
синтез на цистеин. Витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната дейност. Витамин В12 участва в процеса на
делене на клетките. Пантотеновата киселина допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на
енергия, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Биотинът допринася за поддържането на нормалното
състояние на косата и кожата, за нормалната функция на имунната система, за защитата на клетките от
оксидативен стрес, за образуването на колаген, за нормалната функция на зъбите, костите, хрущяла и кръвоносните
съдове. Витамин С увеличава усвояването на желязото.
http://obiavidnes.com/obiava/78459/aloe-vera-996--chist-naturalen-sok---500-ml-s-vitamini-s-b5-v6-v7-i-v12-hran

ИМУНОКОЛ Перфект
Хранителна добавка
Предназначение: Коластрата от крави е дар от природата. Тя е първият източник на хранители вещества преди
млякото. Съдържа 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа. Коластрата съдържа всичките 5
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви А, D, E, G и М. Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен антиген. Съгласно
регламент(ЕС)432/2012г. за тази хранителна добавка не могат да се изписват здравни претенции.
http://obiavidnes.com/obiava/78458/imunokol-perfekt

ИМУНОКОЛ Перфект Пробио
Предназначение: Коластрата от крави е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди
млякото. Съдържа 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа. Коластрата съдържа всичките 5
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D E G и М. Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент. Пробиотици се наричат
"добрите" бактерии, които участват в нормалното функциониране на чревната среда и допринасят за нормалното
функциониране на имунната система. Имунокол Перфект съдържа специално разработени микрокапсулирани култури от
Лактобацилус ацидофилус и Бифидобактериум Лонгум, гарантиращи милиарди живи организми без нуждата от
специално съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/78457/imunokol-perfekt-probio

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
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Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78456/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Зеленоуста мида, Gr
Предназначение: За жизнени и здрави стави. При натоварени, износени, възпалени или болезнени стави, както и
профилактично. Чувствително намалява възпалението на ставите, бързо облекчава болката в ставите, заздравява и
подхранва ставния хрущял и съединителната тъкан, предпазва от ранно износване на ставите, благоприятен ефект при
износени и натоварени стави.
Естествената сила на продукта от Зеленоуста мида ни предлага нови възможности за третиране на ревматичните
заболявания.
В нормалното ежедневие ставите, хрущялите и съединителната тъкан са изложени на разнообразно натоварване
поради това е важно, те да получат всички градивни елементи, от които се нуждаят.Установено е, че хората,
консумиращи редовно точно този вид миди (Perna Canaliculus), изпитват много по-малко болка и скованост, а
подвижността на ставите им се е увеличила. Това е довело до разработването на специални капсули с екстракт от
зеленоуста мида, много търсен днес и наричан още "храна за ставите”.
http://obiavidnes.com/obiava/78455/zelenousta-mida-grn-muschel-gelenkfit

Магарешки бодил ( масло от бял трън)
Предназначение: Екстрактът от магарешки бодил може да Ви бъде от полза в случаи на: свръх активен спорт, системна
консумация на алкохол, прием на хепато-токсични лекарства, хронични заболявания или други агресивни въздействия,
които могат да причинят щети, увреждащи функциите на черния дроб. Доказани ползи: Профилактика и лечение на
хронични хепатити и чернодробни възпаления: Няколко различни изследвания показват, че оралният прием на силимарин
въздейства благоприятно върху тестовете на чернодробните ензими при различни видове хепатит (хронични вирусни или
причинени от алкохол). Профилактика и лечение на Чернодробна цироза, Алкохолна интоксикация: Европейски
проучвания, направени при лечението на цироза при орален прием на екстракт от магарешки бодил показват обещаващи
резултати при много от изследваните пациенти някои, от които са приемали добавката в продължение на пет години.
Щетите от алкохолна интоксикация, чийто симптом е махмурлукът, се повлияват добре при голяма част от
пациентите провели терапия със силимарин в рамките на няколко седмици.
http://obiavidnes.com/obiava/78454/magareshki-bodil--maslo-ot-byal-tryn

АБОВИЗИН - Обогатена формула с лутеин, зеаксантин, черна боровинка, цинк, Вит.Е и Вит.С
Хранителна добавка за ОТЛИЧНО ЗРЕНИЕ
Предназначение: ABO Visine e комбинация от естествени антиоксиданти - черна боровинка, лутеин, зеаксантин, Вит.С и
Вит.Е, към която е добавен важният минерал Цинк, който допринася за поддържането на нормалното зрение, а също за
защитата на клетките от оксидативен стрес. Лутеинът и Зеаксантинът са антиоксиданти, принадлежащи към
семейството на каротеноидите, регулиращи комуникацията между клетките, укрепват липидната мембрана на
клетките и така предпазват от токсични пероксидазни реакции. Лутеинът и Зеаксантинът са двата естествени
каротиноида, съдържащи се в ретината и са необходими за оптималното функциониране на зрителния нерв и
укрепването на капилярите.Поради много високото си съдържание на антоцианин, черната боровинка допринася за
избягване на макуларната дегенерация на ретината, подобрява зрителната острота и осигурява по-бърза акомодация
към светлината и тъмнината. ABOVisine има благоприятен ефект за зрението срещу вредните свободни радикали,
отделящи се от цигарен дим и прием на лекарства, замърсен въздух, UV лъчи и др. Също така ABOVisine е подходящ за
хора на интензивна работа с компютър и на изкуствено осветление.
http://obiavidnes.com/obiava/78453/abovizin---obogatena-formula-s-lutein-zeaksantin-cherna-borovinka-cink-vite-

FLAX OIL - ЛЕНЕНО МАСЛО Хранителна добавка
Предназначение: Балансираните нива на холестерол и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно - съдовата система. Организмът ни не може сам да произвежда Омега 3, Омега 6 и Омега 9 мастни киселини,
ето защо те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. Лененото масло на ABO
PHARMA поддържа в оптимално състояние кръвоносната система и триглицеридите. Алфа - линоленовата киселина
(AЛК) от ленено масло допринася за поддържане на нормална концентрация на холестерол в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/78452/flax-oil---leneno-maslo--hranitelna-dobavka
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ABO MAGNESIUM (250 mg) + B complex Магнезий (250 мг) + витамин В комплекс, 30 табл./
опак.
Предназначение: Магнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържането на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му роля е да се грижи за
равновесието на нервната и мускулна системи. Магнезият допринася за намаляването на чувството на отпадналост и
умора, електролитния баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия, нормалния синтез на
белтъчини, участва в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78451/abo-magnesium-250-mg--b-complex-magneziy-250-mg--vitamin-v-kompleks-30-ta

ZINK + BIOTIN (цинк + биотин) 30 капс./кутия
Предназначение: Цинкът е минерал, който играе важна роля при метаболизма. Допринася за нормалното състояние на
косата, кожата, ноктите, зрението и имунната система. Допринася за защита на клетките от оксидативен стрес и
допринася за нормалният синтез на ДНК. Биотинът е известен като витамин В7 или Витамин Н. Той участва във
въглехидратната обмяна - за получаване на енергия и в мастната - за синтез на мастни киселини. Биотинът е
задължителен и за синтеза на витамин С.
http://obiavidnes.com/obiava/78450/zink--biotin-cink--biotin-30-kapskutiya

L-Карнитин, 500 mg - 30 капсули
Предназначение: L-карнитинът допринася за превръщането на мазнините в енергия и за намаляване на телесното тегло.
Повишава умствената и физическа работоспособност. Подобрява енергийното обезпечаване на сърдечния мускул.
Спомага за подобряване обмяната на веществата. Може да се приема от диабетици и при наднормено тегло. Подобрява
емоционалното състояние.
http://obiavidnes.com/obiava/78449/l-karnitin-500-mg---30-kapsuli

IsOFLAVON - Изофлавон от соя, 75 mg, 30 капсули с висока концентрация, Хранителна добавка
Натуралната алтернатива за жените в менопауза
Предназначение: Меките желатинови капсули със съдържание на изофлавон от соя са алтернативен заместител на
хормоналната терапия с естроген в периода преди и по време на климакса. Особено препоръчително е използването на
изофлавона като профилактично и поддържащо средство от жени в периода преди и по време на менопаузата. Той
ефективно премахва и симптоми като главоболие, топли вълни, безсъние, умора, нервност и промени в настроението.
Може да се използва и като профилактично средство срещу развитието на остеопороза и рак на гърдите.
http://obiavidnes.com/obiava/78448/isoflavon---izoflavon-ot-soya-75-mg--30-kapsuli-s-visoka-koncentraciya-hranitel

ABO-EINSCHLAF UND RUHE – 24 капсули за успокоение и подобряване на съня
Преднаначение: ABO-EINSCHLAF UND RUHE съдържа в оптимално съотношение комбинация от L- теанин и екстракти
от корени на валериана и шишарка на хмел. Комбинацията от тези субстанции допринася за съкращаване на времето за
заспиване, за по-лесната адаптация на организма след пътуване със смяна на часовите зони, влияе положително върху
централната нервна система, като понижава възбудимостта й. Допринася за поддържането на нормалната психична
функция, намаляването на чувството на отпадналост и умора. Допринася за поддържането в спокойно състояние на
централната нервна система.
http://obiavidnes.com/obiava/78447/abo-einschlaf-und-ruhe--24-kapsuli-za-uspokoenie-i-podobryavane-na-synya

ABOPHOLIC META – метилирана фолиева киселина +Витамини B1, B2, B3, B5, B6, B7 и В 12
Нова подобрена формула с L-метилфолат
Хранителна добавка
Предназначение: L-метилфолатът допринася за нормалното протичане на бременността и нормалното функциониране
на нервната система. Фолатът допринася за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност,
нормалния синтез на аминокиселини, нормалното кръвообразуване, нормалния метаболизъм на хомоцистеина, за
нормалната функция на имунната система. Фолатът допринася за намаляване чувството на отпадналост и умора.
ABOPHOLIC META се усвоява по-бързо от организма от обикновената фолиева киселина и бързо достига нива, при които
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успешно изпълнява биологичните си функции. Витамините от група В са изключително важни.Те допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, нормалния синтез на метаболизъм на витамин В и някои
невропредаватели, защита на клетките от оксидативния стрес, участват в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78446/abopholic-meta--metilirana-folieva-kiselina-vitamini-b1-b2-b3-b5-b6-b7-i-

Рибено масло от сьомга на капсули, 1000 мг Омега 3 мастни киселини + Витамин Е, 60 капсули
При висок холестерол
Хранителна добавка
Предназначение: Балансираните нива на холестерола и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно-съдовата система. Важните Омега 3 мастни киселини са ейкозапентаенова киселина (ЕРА) и докозахексаенова
киселина (DHA). Само няколко вида храни съдържат тези жизнено необходими съставки. Подходящи са студеноводните
риби например: сьомга, херинга, скумрия. Организмът ни не може сам да произвежда Омега-3 мастни киселини, ето защо
те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. OMEGA 3 мастните киселини,
съдържащи се в рибеното масло от сьомга, допринасят за нормалната сърдечна функция, за нормалната функция на
мозъка и нормално зрение. Витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.
http://obiavidnes.com/obiava/78445/ribeno-maslo-ot-syomga-na-kapsuli-1000-mg-omega-3-mastni-kiselini--vitamin-e-

Масажен Активен гел от Див кестен с арника и евкалипт
За освежаващ и укрепващ масаж, 150 мл
Предназначение: Поддържа, освежава и облекчава при физическо натоварване, навяхване, натъртване и разтягане на
крайниците, мускулите и ставите. Ценните екстракти от див кестен, арника, евкалипт и розмарин активно
възстановяват, подобряват и стимулират оросяването на кръвоносните съдове, мускулите и сухожилията. Облекчава
при шипове, плексит, артрит, ревматизъм, ишиас и невралгия. Препоръчва се за употреба при заболявания на
опорно-двигателния апарат. Подходящ за употреба от бременни.
http://obiavidnes.com/obiava/78444/masajen-aktiven-gel-ot-div-kesten-s-arnika-i-evkalipt

Масажен Активен гел от Арника с пантенол (витамин В5)
За разтривка и масаж, 150 мл

Предназначение: Действа възстановяващо, освежаващо и спомага за успокояване на болката при болезнени и износени
стави. Билката Арника има противовъзпалително и антибактериално действие, което я прави подходяща при
напрежение в мускулите, ревматоидни, артритни и артрозни болки, както и при хематоми.
Препоръка: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. Да не се използва при кърмачета
и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/78443/masajen-aktiven-gel-ot-arnika-s-pantenol-vitamin-v5

Масажен Активен гел от дяволски нокът с масло от чаено дърво
Предназначение: Екстрактът от корена на южноафриканското растение “дяволски нокът” има противовъзпалителни и
болкоуспокояващи свойства и е подходящо терапевтично средство при хронични и дегенеративни ставни заболявания.
Прилага се и при ревматизъм, подагра, миалгии, лумбаго, и особено при артрити. Доказано е, че при приложение на
дяволския нокът се намалява отокът и болката на възпалените стави и се облекчава подвижността им.
http://obiavidnes.com/obiava/78442/masajen-aktiven-gel-ot-dyavolski-nokyt-s-maslo-ot-chaeno-dyrvo

Магнезиев гел

From the Ancient Sea

Описание: Магнезиевият гел на ABOPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно концентрирана форма на
магнезиев хлорид (magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален, козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезиевият гел е не само ефективно средство за повишаване на магнезиевите нива в организма, но е
особено полезен при кожни заболявания (пр. псориазис) и при трансдермална терапия с магнезий.
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http://obiavidnes.com/obiava/78441/magneziev-gel-----from-the-ancient-sea

Магнезиево олио
Описание: Магнезиевото олио на AboPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно конецентрирана форма на
магнезиев хлорид (Magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
http://obiavidnes.com/obiava/78440/magnezievo-olio

VITAMAM - мултивитамини и минерали за бременни жени
Предназначение: VITAMAM e е специално създадена формула за бременни жени от витамини, минерали и микроелементи.
Те допринасят за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност. Допринасят за нормалната
функция на имунната система, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Допринасят за защитата на
клетките от оксидативен стрес.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка дневно без дъвчене с повече вода.
Продуктът не е заместител на разнообразното хранене!
Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
Количество: 2 блистера х 15 = 30 таблетки в кутия.
http://obiavidnes.com/obiava/78439/vitamam---multivitamini-i-minerali-za-bremenni-jeni

АБОКОЛИКЕН 320 капки За сладки сънища
Предназначение: Основната храна за бебетата са млякото, млечните продукти, майчината кърма, адаптираните млека,
които съдържат сложна захар, наречена ЛАКТОЗА, която е съставена от простите захари галактоза и глюкоза.
ЛАКТАЗАТА е ензим, естествено произвеждан от човешкото тяло, който е необходим за разграждане на сложните
млечни захари до прости захари и по този начин подпомага тяхното усвояване от организма. Лактазата подобрява
разграждането на лактозата при бебетата, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата. През
първите месеци от своя живот, бебето приема изключително и само млечна храна. Физиологичният временен лактазен
дефицит при кърмачетата води до напрежение в корема вследствие на останалата неусвоена лактоза, поета с храната,
майчината кърма или адаптираното мляко.
http://obiavidnes.com/obiava/78438/abokoliken-320-kapki---za-sladki-synishta

Омега 3 Рибено масло от сьомга + Витамин D3 за деца “Рибчо”
Предназначение: Рибчо – EPA и DHA омега-3 мастни киселини са необходими и важни елементи в храненето на децата,
особено по-малките. Те допринасят за нормалната функция на мозъка, зрението и нормалната сърдечна функция.
Витамин D3 допринася за поддържането на нормалнат функция на имунната система и мускулите, нормалното
състояние на зъбите и костите. Допринася за нормалното усвояване и използване на калций и фосфор и нормална
концентрация на калий в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/78437/omega-3-ribeno-maslo-ot-syomga--vitamin-d3-za-deca-ribcho

А до Z – 27 витаминa, минерали и микроелементи Хранителна добавка
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден в продължение на 60 дни с много вода. за възрастни и деца над 12 години.
Показания: При бременни жени да се взима след консултация с лекар поради наличието на Витамин А.
Консумацията на тази добавка да не бъде заместител на разнообразната храна за деня. Да не се превишава
препоръчителната доза.
Количество: 4 блистера х 15=60 таблетки/кутия
http://obiavidnes.com/obiava/78436/a-do-z--27-vitamina-minerali-i-mikroelementi--hranitelna-dobavka

А до Z – 27 витаминa, минерали и микроелементи Хранителна добавка
Предназначение: Една таблетка набавя 27 витамина, минерала и микроелемента. Допринася за нормалното
функциониране на човешкия организъм.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден в продължение на 30 дни с много вода За възрастни и деца над 12 години.
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Показания: При бременни жени да се взима след консултация с лекар поради наличието на Витамин А.
http://obiavidnes.com/obiava/78435/a-do-z--27-vitamina-minerali-i-mikroelementi---hranitelna-dobavka

A до Z витамини и минерали
Дозировка и начин на употреба: по 1 таблетка на ден, разтворена в чаша вода.
Тази хранителна добавка не е заместител на балансираното и разнообразно хранене и здравословен начин на живот. Да
не се превишава препоръчителната доза.
http://obiavidnes.com/obiava/78434/a-do-z-vitamini-i-minerali

KINDER FIT сироп за деца с 10 витамина с вкус на портокал и круша, 150 мл
Предназначение: По една супена лъжица от този сироп осигурява 100% от всекидневната нужда от витамини при
малчуганите. Допринася за нормалното състояние на костите и зъбите, за поддържане на нормално зрение, за
намаляване на чувството на отпадналост и умора и за защита на клетките от оксидативен стрес, стимулира
здравословния растеж и апетита им. Приятният плодов вкус на портокал и круша прави сиропа KINDER FIT желан и
харесван от децата.
Препоръчва се и за деца занимаващи се активно със спорт и/или умствено натоварване.
http://obiavidnes.com/obiava/78433/kinder-fit--sirop-za-deca-s-10-vitamina-s-vkus-na-portokal-i-krusha-150-ml

VITAMIN C DEPOT (400 mg) + Zn (10 mg) капсули Витамин С депо + Цинк, 30 капсули
Хранителна добавка
Предназначение: Витамин С + Zn (цинк) са важни елементи, които допринасят за нормалната функция на имунната
система, за защитата на клетките от оксидативен стрес, за намаляването на чувството на отпадналост и умора.
Допринасят за нормалната функция на костите, кръвоносните съдове, хрущяла. Цинкът допринася за поддържането на
нормалното състояние на зрението, косата, ноктите, кожата, нормалния синтез на ДНК, нормалната когнитивна
функция. Участва в процеса на делене на клетките. АВО Vitamin C+Zn (цинк) Депо чрез своята специална производствена
формула снабдява организма с Витамин С на части през целия ден. По този начин той употребява цялото количество
прието Витамин С без да отделя неабсорбиран излишък.
http://obiavidnes.com/obiava/78432/vitamin-c-depot-400-mg--zn-10-mg-kapsuli-vitamin-s-depo--cink-30-kapsuli-

MULTIVITAMIN плюс калций за деца Eфервесцентни разтворими таблетки с различни плодови
вкусове
Предназначение: MULTIVITAMIN плюс калций за деца осигурява 100% oт всекидневните нужди от 10 витаминa и калций
на организма. Повишава тонуса, укрепва имунната система и заздравява зъбите и костите.
Препоръчителен прием:
- За деца между 4-10 години: По 1 таблета на ден - разтворена в чаша студена вода
- За деца над 10 години: По 1-2 таблети на ден, разтворени в чаша студена вода.
Не превишавайте дневната доза. Консумацията на тази добавка да не бъде част от разнообразната храна за деня.
http://obiavidnes.com/obiava/78431/multivitamin-plyus-kalciy-za-deca-efervescentni-raztvorimi-tabletki-s-razlichni-pl

KINDER - мултивитамини и минерали за деца
Предназначение: KINDER мултивитамини и минерали за деца допринасят за нормалната функция на имунната система
по време на интензивни физически упражнения и след това.Поддържат нормалното състояние на костите и
зъбите.Повишават тонуса.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден за деца между 4-10 години; по 1-2 таблетки на ден за деца над 10 год.
Продуктът не е заместител на разнообразното хранене! Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
http://obiavidnes.com/obiava/78430/kinder---multivitamini-i-minerali-za-deca

Магнезий -MagneForce- 250 mg
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Предназначение: Мазнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържане на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му функция е да се грижи за
нормалното функциониране на нервната и мускулна система. Магнезият допринася за намаляването на чувството на
отпадналост и умора, електролитният баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия,
нормалния синтез на белтъчини, уаства в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78429/magneziy--magneforce--250-mg

БИО СОК ГОДЖИ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Известни с високото си съдържание на антиоксиданти, плодовете на Годжи имат изключителен
здравословен ефект и се използват от векове в традиционната китайска медицина. Според нея те усилват имунната
система, подобряват зрението, функционирането на черния дроб, кръвоносната система, бъбреците. Доказано е, че
свободните радикали, на които сме изложени ежедневно, са отговорни за редица заболявания като рак, диабет, сърдечни
болести, неврологични болести, артрити и др. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали и с това си
действие те са изключително ценни за организма. Плодовете на Годжи са една от най-богатите на антиоксиданти
природни храни - годжи се характеризира с 25300 антиоксидантни единици Orac (единици за измерване на съдържанието
на антиоксиданти). За сравнение съответната стойност при портокалите е 750 Orac. Друго ценно качество на тези
плодове е подпомагането на отделянето на "хормона на растежа" от хипофизата. Установено е, че на 70-годишна
възраст организмът произвежда от този хормон само 1/10 от количеството, произвеждано на 20-годишна възраст, в
резултат на което се наблюдава понижаване на енергията, загуба на мускулна маса, натрупване на мастна тъкан и др.
Поради този факт Годжи е известен със забавящото процесите на стареене въздействие. Освен за всички останали
качества, китайските лекари обикновено използват Годжи за лечение на мъжкия стерилитет.
http://obiavidnes.com/obiava/78428/bio-sok-godji-330ml-koncentrat

БИО СОК НОНИ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти,
познати на човека. Ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната
системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното
налягане. Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант. Препоръчва се за подпомагане при: вирусни и бактериални
инфекции; диабет; регулиране на кръвното налягане; хепатит; тумори, кисти; безплодие, менструални болки, запушени
маточни тръби, артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите; астма, синузит, кашлица, катар,
бронхит; мигрена и главоболие, депресия; болести на простатата; изгаряния; при проблеми на черния дроб, бъбреците,
пикочния мехур, дебелото черво. Високоефективен общо тонизиращ продукт. Притежава антибактериални и
противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите, в
резултат на което има и противотуморна активност. Подобрява сексуалната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/78427/bio-sok-noni-330ml-koncentrat

БИО СОК АРОНИЯ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа, предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
http://obiavidnes.com/obiava/78426/bio-sok-aroniya--330ml-koncentrat

БИО СОК МАНГОСТАН 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от мангостан повишава енергията; подобрява състоянието на кожата; облекчава болките и
мигрената; понижава холестерола; облекчава климактеричния синдром; способства здравето на дихателната и
сърдечно-съдовата системи; способства здравето на ставите и хрущялите; предпазва от загуба на костна маса;
анти-артритно; анти-гъбично; анти-възпалително; противотуморно действие; забавя процесите на остаряване;
анти-диабетично действие; анти-холестеролово действие. Отличен като един от супер плодовете на света, Мангостана
е бил използван като медицинска помощ от столетия от традиционните лечители на Юго-Източна Азия.
Вътрешността на плода е богат хранителен източник сам по себе си, но външната обвивка наричана перикарп – има още
по изявени хранителни свойства. Перикарпа на Мангостана е богат на Ксантони; всъщност, той съдържа едно от найвисоките нива открити в който и да е натурален продукт.
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http://obiavidnes.com/obiava/78425/bio-sok-mangostan-330ml-koncentrat

BIO SPIRULINA

хранителна добавка

Предназначение: Спирулината е синьо-зелено водорасло, чиито изключителни качества са оценявани още от ацтеките и
жителите на Африка. Съдържащата се в спирулина уникална комбинация от ценни за човешкия организъм вещества я
правят добавка към храната от най-високо качество.
Спирулина е богата на ценен белтък със състав от 18 аминокиселини.Тя е също естествен източник на лесно усвоимо
желязо, магнезий, селен, калий, витамини от групата В /това е единствената неживотинска храна, съдържаща
значително количество витамин В12/ и много други ценни микро- и макроелементи. Пигментите, съдържащи се в тези
водорасли (хлорофил и фитоцианин) подпомагат храносмилателните и метаболитните процеси на организма. Спирулина
съдържа също бета-каротин и други каротени, притежаващи антиоксидантни свойства; ценни ненаситени мастни
киселини, главно GLA /гама-линоленова киселина/. Спирулината подпомага детоксикацията на организма, съдейства за
засилване на имунната система, спомага за забавяне процесите на стареене и намаляване на негативното действие на
замърсителите от околната среда.
http://obiavidnes.com/obiava/78424/bio-spirulina----hranitelna-dobavka

Био сок от Алое Вера (99,8%) Хранителна добавка
Предназначение: Сокът от листата на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества! Соковете от сърцевината на листата на Алое Вера съдържат около 160 известни съставки, полезни за
организма. Те спомагат срещу много симптоми и заболявания, сред които: за намаляване на нивото на холестерола;
предпазват тялото от стрес; предпазват от камъни в бъбреците; предпазват бъбреците от възпаления;
предотвратяват високото кръвно налягане; спомагат за предотвратяване на ракa на дебелото черво и благоприятстват
храносмилателния тракт; помагат при запек; подпомагат стабилизирането на кръвната захар и затова са подходящи и
за диабетици.
http://obiavidnes.com/obiava/78422/bio-sok-ot-aloe-vera-998-hranitelna-dobavka

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР - Райски плод (Концентрат)
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/78421/bio-sok-ot-organichen-nar---rayski-plod-koncentrat

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(облепиха) - "Лимон" на Севера (Концентрат)
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/78420/bio-sok-organichen-morski-zyrnastecoblepiha---limon-na-severa--koncentrat

БИО СОК ОТ ЧЕРНА БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С. Помага на
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сърдечно съдовата система, укрепва кръвоносните съдове , зрението, отслабването на мозъчната дейност, забавя
стареенето, спомага на черния дроб. Мощен антиоксидант- активността на витамин А ефективно неутрализира
действието на свободните радикали. Притежава антисептични свойства.
Съдържание: 330 мл стъклена бутилка
http://obiavidnes.com/obiava/78419/bio-sok-ot-cherna-borovinka-330ml-koncentrat

ИМУНОКОЛ Перфект - течна коластра 60ml
Предназначение: Коластрата е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото.
Съдържа 37 естествени имуномодулатори и 8 фактори на растежа. Кoластрата съдържа всичките пет
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D,E,Gи М.Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото.Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент.
http://obiavidnes.com/obiava/78418/imunokol-perfekt---techna-kolastra-60ml

Acer Veriton M6630G
Acer Veriton M6630G, четири-ядрен Intel Core i5-4570 3.2GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB 7200rpm HDD, ATI Radeon HD8570,
DVDRW, клавиатура & мишка, Free DOS, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78414/acer-veriton-m6630g

Acer Veriton M6630G
Acer Veriton M6630G, четири-ядрен Intel Core i7-4770 3.40GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB 7200rpm HDD, ATI Radeon
HD8570, DVDRW, клавиатура & мишка, Free DOS, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78413/acer-veriton-m6630g

Delux DLM107-BU
Delux DLM107-BU, черна, оптична (1000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/78412/delux-dlm107-bu

Gigabyte Aivia Neon
Gigabyte Aivia Neon, безжична, лазерна (1200dpi), вградена лазерна показалка
http://obiavidnes.com/obiava/78411/gigabyte-aivia-neon

Gigabyte FORCE M7 THOR Pro-Laser Gaming Mouse
Gigabyte FORCE M7 THOR Pro-Laser Gaming Mouse, лазерна (5600dpi), 5 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/78410/gigabyte-force-m7-thor-pro-laser-gaming-mouse

Gigabyte M5100
Gigabyte M5100, черна, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/78409/gigabyte-m5100

Gigabyte M6980X Pro-Laser Macro Gaming Mouse
Gigabyte M6980X Pro-Laser Macro Gaming Mouse, лазерна (800-5600dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/78408/gigabyte-m6980x-pro-laser-macro-gaming-mouse

Gigabyte M7000
Gigabyte M7000, мини, бяла, оптична (800/1600dpi), USB
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http://obiavidnes.com/obiava/78407/gigabyte-m7000

Gigabyte M7000
Gigabyte M7000, мини, черна, оптична (800/1600dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/78406/gigabyte-m7000

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78405/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
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на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78404/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Gigabyte M8000X Laser Gaming Mouse
Gigabyte M8000X Laser Gaming Mouse, лазерна (6000dpi), макроси, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/78403/gigabyte-m8000x-laser-gaming-mouse

Delux DLK-6200U
Delux DLK-6200U, мултимедийна, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/78402/delux-dlk-6200u

Частен детектив-Д
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78401/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveriizdirvanespravki

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
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-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78400/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78399/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
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Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78398/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78397/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
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Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78396/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78395/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

21.5" (54.61 cm) Benq VW2235H
21.5" (54.61 cm) Benq VW2235H, VA панел, FULL HD LED, 6ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI & DVI, бял, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78394/215-5461-cm-benq-vw2235h

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
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• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78393/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78392/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

21.5" (54.61 cm) LG 22M35A-B
21.5" (54.61 cm) LG 22M35A-B, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78391/215-5461-cm-lg-22m35a-b

Имам Красиво Тяло и сладка и възбуждаща когато съм чисто гола!
Имам младолико излъчване, среден размер гърди и заоблено дупе, Правя еротичен уебкам стриптийз пред скайп камера,
понякога съм чисто гола и се самозадоволявам с пръсти или с гумена играчка. Очаквам ви в стаята си, безплатно елате
да ви доставя нужната диза красота!
http://obiavidnes.com/obiava/78390/imam-krasivo-tyalo-i-sladka-i-vyzbujdashta-kogato-sym-chisto-gola

езикови курсове
Италиански A1 (1-во ниво) 24.03 -Понеделник и сряда от 18:30 до 21:30 ч
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7В, ет.1, ап.22 /зад НАТФИЗ/
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
E-mail: office@ezikovikursove-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/78389/ezikovi-kursove

Превод и легализация на удостоверения от НОИ и НАП
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
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Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за
съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78388/prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya-ot-noi-i-nap

23.8" (60.45 cm) LG 24MP55HQ
23.8" (60.45 cm) LG 24MP55HQ, AH-IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78387/238-6045-cm-lg-24mp55hq

Еротични прашки си стринг
Еротични прашки си стринг, ще се почувстване комфортно и изключително секси. Си стрингите са последния писък на
модата в еротичната индустрия. Си стрингите са изключително лесни за поддръжка, подходящи са за всяко време на
годината, но най-важното им свойство е тяхната незабелeжимост - можете да облечете най-сексапилната и
прилеплана рокля без да нарушите изискания й вид. Купи сега от http://taboo.bg/c/59_83 .
http://obiavidnes.com/obiava/78386/erotichni-prashki-si-string

18.5" (46.99 cm) Packard Bell Viseo 193DXb
18.5" (46.99 cm) Packard Bell Viseo 193DXb, HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78385/185-4699-cm-packard-bell-viseo-193dxb

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78384/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78383/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A512 (A5120M71A5EE)
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A512 (A5120M71A5EE), двуядрен Celeron® 1000M 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/78382/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-a512-a5120m71a5ee

Онлайн магазин за бижута
Онлайн магазин за бижута. Колиета, гривни, часовници, обеци, пръстени, гердани онлайн. Бижута от естествени
камъни. Медальони и висулки онлайн
http://obiavidnes.com/obiava/78381/onlayn-magazin-za-bijuta

Доставка на храна за вкъщи и офиса
Доставка на храна за вкъщи и офиса. Онлайн поръчки за доставка на храна. Храна за вкъщи - доставка на пица, готвени
ястия, лазаня, ризото, паста и пица
http://obiavidnes.com/obiava/78380/dostavka-na-hrana-za-vkyshti-i-ofisa

15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TE69CX (NX.C2UEX.004)
15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TE69CX (NX.C2UEX.004), сребрист, дву-ядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.8GHz, HD
LED Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, Linux, 2.35kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78379/156-3962-cm-packard-bell-easynote-te69cx-nxc2uex004

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78378/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
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languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78377/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
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тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78376/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78375/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78374/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78373/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78372/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
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Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78371/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78370/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78369/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78368/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78367/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost
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Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78366/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78365/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78364/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78363/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78362/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2
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Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78361/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78360/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78359/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78358/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TE69HW (NX.C2EEX.010)
15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TE69HW (NX.C2EEX.010), сребрист, двуядрен Intel® Celeron® 2957U 1.4 GHz, HD
LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 2.35kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78357/156-3962-cm-packard-bell-easynote-te69hw-nxc2eex010

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
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график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78356/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78355/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78354/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78353/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605
24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605, HD Ready Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78352/24-6096-cm-sony-bravia-kdl-24w605

Качество на достъпни цени
В магазините на строителна фирма "Фокси" можете да намерите всичко необходимо за вашия ремонт - строителни
материали,ръчни инструменти,тониране на бои и латекс,любезно отношение и професионални съвети.Всичко от А до Я
за строителя!
Склад за строителни материали "Фокси" Адрес:
гр.София,бул. "Овча Купел" 89 А тел: 0899 22 01 22
Магазин "Фокси"
/железария,тониране на латекс и бои/
Адрес: гр. София 1415, ул."Пиротска 64"тел; 0899 22 01 22
http://obiavidnes.com/obiava/78351/kachestvo-na-dostypni-ceni

Щори и комарници
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Разполагаме с цех за изработка на всички видове щори,комарници, врати тип "хармоника". Предлагаме Ви и безплатен
транспорт, и монтаж на територията на гр. София. Качеството и достъпните цени и тук са взети под
внимание.Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417 79 24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/78350/shtori-i-komarnici

Доставка на материали
Това е нова услуга,която Ви спестява много загуба на време в пазаруване-често на неподходящи продукти и цени.Ние
пазаруваме вместо Вас от проверени и евтини магазини като доставяме материалите в срок директно до обекта ви.
Също така предлагаме и превоз на Ваши материли и вещи. Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417
79 24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/78349/dostavka-na-materiali

Довършителни ремонтни работи
Строителна фирма "Фокси" предлага довършителни ремонтни работи до ключ, сухо строителство с индивидуални
решения за вашия интериор и екстериор, бояджийски услуги, полагане на твърди настилки - фаянс и теракот,ВиК и
електро услуги, зидарии, замазки и др.За Вашето спокойствие предлагаме доставка на материали директно до обекта,
професионално почистване и всичко от което имате нужда за да бъде завършен ремонта на време и без главоболия.
Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417 79 24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/78348/dovyrshitelni-remontni-raboti

Шперплат – Водоустойчив директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/78347/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605
24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605, HD Ready Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78346/24-6096-cm-sony-bravia-kdl-24w605

32" (81.28 cm) Sony BRAVIA KDL-32W705B
32" (81.28 cm) Sony BRAVIA KDL-32W705B, FULL HD Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78345/32-8128-cm-sony-bravia-kdl-32w705b

32" (81.28 cm) Sony BRAVIA KDL-32W706S
32" (81.28 cm) Sony BRAVIA KDL-32W706S, FULL HD Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78344/32-8128-cm-sony-bravia-kdl-32w706s
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42" (106.68 cm) Sony BRAVIA KDL-42W705B
42" (106.68 cm) Sony BRAVIA KDL-42W705B, FULL HD Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78343/42-10668-cm-sony-bravia-kdl-42w705b

42" (106.68 cm) Sony BRAVIA KDL-42W706BS
42" (106.68 cm) Sony BRAVIA KDL-42W706BS, FULL HD Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78342/42-10668-cm-sony-bravia-kdl-42w706bs

47" (119.38 cm) LG 47LA6130
47" (119.38 cm) LG 47LA6130, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, LAN, HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78341/47-11938-cm-lg-47la6130

47" (119.38 cm) LG 47LA620S
47" (119.38 cm) LG 47LA620S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, WIDI, Smart,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78340/47-11938-cm-lg-47la620s

47" (119.38 cm) LG 47LA640S
47" (119.38 cm) LG 47LA640S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, WIDI, Smart,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78339/47-11938-cm-lg-47la640s

47" (119.38 cm) LG 47LA660S
47" (119.38 cm) LG 47LA660S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 400HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, HDMI, USB
2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78338/47-11938-cm-lg-47la660s

47" (119.38 cm) LG 47LA667S
47" (119.38 cm) LG 47LA667S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 400HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, WIDI, Smart,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78337/47-11938-cm-lg-47la667s

47" (119.38 cm) LG 47LA691S
47" (119.38 cm) LG 47LA691S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 400HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, WIDI, Smart,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78336/47-11938-cm-lg-47la691s

47" (119.38 cm) LG 47LA740S
47" (119.38 cm) LG 47LA740S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, HDMI, USB
2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78335/47-11938-cm-lg-47la740s

47" (119.38 cm) LG 47LA790V
47" (119.38 cm) LG 47LA790V, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, HDMI, USB
2.0, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/78334/47-11938-cm-lg-47la790v

47" (119.38 cm) LG 47LA860V
47" (119.38 cm) LG 47LA860V, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T2/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, камера,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78333/47-11938-cm-lg-47la860v

47" (119.38 cm) LG 47LN5400
47" (119.38 cm) LG 47LN5400, FULL HD LED, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78332/47-11938-cm-lg-47ln5400

47" (119.38 cm) LG 47LN575S
47" (119.38 cm) LG 47LN575S, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 100HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, Smart, HDMI, USB
2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78331/47-11938-cm-lg-47ln575s

Онлайн уроци по английски език
Онлайн уроци по английски език в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове
и частни уроци по английски език през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по английски език във
Вашия дом или офис. Онлайн уроците по английски език са за: A1, A2, B1, B2, C1 и C2, подготовка за всички международни
сертификати, матура 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове (след 6 клас
включително). 6+ Ви предлага онлайн уроци по английски език за областите: София – град, София област, Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик,
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78326/onlayn-uroci-po-angliyski-ezik

25Г ПАЛАВА БЛОНДИНКА ТЪРСИ ЯК ЗАГОРЯЛ ЕБАЧ
25Г ПАЛАВА БЛОНДИНКА ТЪРСИ ЯК ЗАГОРЯЛ ЕБАЧ ЖИВЕЯ САМА И МИ СЕ ЕБЕ АМА ЯКО ПИШИ МИ НА НОМЕР
191979 С ТЕКСТ КЕТИ3 ДАВАМ АДРЕС ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/78330/25g-palava-blondinka--tyrsi-yak-zagoryal-ebach

Усъвършенстван часовник за преписване, най-добрият избор на пазара
Часовник, подходящ за преписване. Поддържа кирилица и всякакви текстови формати. Паник бутон. Уникален часовник
RXO, подходящ за преписване, който може да ви помага в успешното взимане на изпити, матури, класни и контролни.
Този модел е може би най-добрият продукт на пазара в момента, защото е с много подобрени функции, включително
поддръжка на кирилица, MS Word (.doc) и PDF файлове. Купи сега от http://timer.bg/rxo .
http://obiavidnes.com/obiava/78329/usyvyrshenstvan-chasovnik-za-prepisvane-nay-dobriyat-izbor-na-pazara

50" (127 cm) LG 50LA620S
50" (127 cm) LG 50LA620S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, WIDI, Smart,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78328/50-127-cm-lg-50la620s

50" (127 cm) LG 50LN575S
50" (127 cm) LG 50LN575S, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 100HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, DVR, Smart, HDMI, USB 2.0,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78327/50-127-cm-lg-50ln575s

55" (139.70 cm) LG 55LA860V
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55" (139.70 cm) LG 55LA860V, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T2/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, камера,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78325/55-13970-cm-lg-55la860v

2-стаен апартамент, обзаведен, ремонтиран, тухла, бул. Източен
Перфектен 2-стаен апартамент с площ 60м2 - без общите части, на бул. Източен в 15-годишна кооперация, на ет. 3 от
общо 10 /с асансьор/. Жилището е напълно обзаведено с нови, луксозни мебели, след тотален ремонт преди 4 месеца.
Представлява: просторен хол с трапезария и кухненски бокс - напълно оборудван с ел. уреди; спалня; тераса към двете
стаи; баня + WC; антре. Жилището се продава с цялото обзавеждане на снимките /без телевизора/ с монтираните 2
климатика. Апартаментът е готов за живеене. Прилежаща изба 5м2. Цена: 41 800 евро. За контакти: 0878 867 009, 032
96 00 65
http://obiavidnes.com/obiava/78324/2-staen-apartament-obzaveden-remontiran-tuhla-bul-iztochen

Реклама в Гугъл
За всички тези, които вярват и са решили да развиват бизнеса си в онлайн насока е следното предложение.
Оptimization.bg предлага качествени SEO услуги, използвайки AdWords за работа с Google търсачката. За да се класирате
на по-предна позиция, използвайте нашия вид реклама!
http://obiavidnes.com/obiava/78323/reklama-v-gugyl

55" (139.70 cm) LG 55LA970V
55" (139.70 cm) LG 55LA970V, 3D, ULTRA HD LED (3840x2160), 1000HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, камера,
HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78322/55-13970-cm-lg-55la970v

60" (152.4 cm) LG 60LA740S
60" (152.4 cm) LG 60LA740S, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, HDMI, USB 2.0,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78321/60-1524-cm-lg-60la740s

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене
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Слушане

При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78320/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78319/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78318/frenski-ezik---individualno-obuchenie
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Онлайн уроци по математика
Онлайн уроци по математика в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове и
частни уроци по математика през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по математика за Вашия
ученик във Вашия дом. Онлайн уроците по математика са за: матури 7 и 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и
помощни уроци за всички класове (след 6 клас включително). 6+ Ви предлага онлайн уроци по математика за областите:
София – град, София област, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78313/onlayn-uroci-po-matematika

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78317/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Персийско късокосместо силвер таби
Развъдник предлага на Вашето внимание персийско късокосместо женско силвер таби. От своите породисти родители
тя е получила отлични породни данни, активена и здрава. Ще беде приучена към котешка тоалетна, да остри ноктите си
върху специални уреди предназначени за това и да се храни самостоятелно. Котето ще притежава международен
паспорт с обезпаразитяване и ваксина. А също ще получите съвети за правилното хранене, грижи и отглеждане на
домашен любимец. Цената на котенце е 500 лв. За информация GSM: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/78316/persiysko-kysokosmesto-silver-tabi

Английски език - бързи и професионални преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78315/angliyski-ezik---byrzi-i-profesionalni-prevodi

60" (152.4 cm) LG 60LA860V
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60" (152.4 cm) LG 60LA860V, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T2/S2, 800HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart, HDMI, USB
2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78314/60-1524-cm-lg-60la860v

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78312/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78311/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78310/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

32" (81.28 cm) Samsung UE32F5500
32" (81.28 cm) Samsung UE32F5500, FULL HD LED, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart HUB, HDMI,
USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78309/32-8128-cm-samsung-ue32f5500

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76947/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78308/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg
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Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77275/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76942/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

40" (101.60 cm) Samsung UE40F5500
40" (101.60 cm) Samsung UE40F5500, FULL HD LED, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart HUB, HDMI,
USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78307/40-10160-cm-samsung-ue40f5500

Продавам лампи Philips Economy Twister 20w WW E27 1PF
Продавам лампи Philips Economy Twister 20w WW E27 1PF
Стандартен цокъл Е27
Работен живот (в часове) 10000h
Работен живот (в години) 10г.
Код на цвета 827 (CCT на 2700K)
http://obiavidnes.com/obiava/78306/prodavam-lampi-philips-economy-twister-20w-ww-e27-1pf

40" (101.60 cm) Samsung UE40F6320
40" (101.60 cm) Samsung UE40F6320, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart HUB,
HDMI, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78305/40-10160-cm-samsung-ue40f6320

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
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равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78304/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78303/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
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Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78302/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78301/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78300/masajna-masajirashta-sedalka

40" (101.60 cm) Samsung UE40F6400
40" (101.60 cm) Samsung UE40F6400, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, WiFi, Smart HUB,
HDMI, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78299/40-10160-cm-samsung-ue40f6400

50" (127 cm) Samsung UE50F6400
50" (127 cm) Samsung UE50F6400, 3D, FULL HD LED, DVB-C/T, 200HZ Motion Clarity Index, LAN, Smart HUB, HDMI, USB,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78298/50-127-cm-samsung-ue50f6400

120GB
120GB, Corsair Neutron Series™ GTX, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/78297/120gb-corsair-neutron-series-gtx-sata-6gbs-25-635-cm-5g

7" (17.9 cm) Fonepad 7 (ME175CG)
7" (17.9 cm) Fonepad 7 (ME175CG), 3G таблет, дву-ядрен Intel Atom Z2520 1.2GHz, мулти-тъч сензорен IPS екран, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+MicroSD слот), microUSB, 802.11n, bluetooth, 2x камери, Android 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/78296/7-179-cm-fonepad-7-me175cg

Acer P7215
Acer P7215, XGA, 6000lum, 2 100:1, HDMI, USB, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/78295/acer-p7215

Acer X1140A
Acer X1140A, SVGA, 2700lum, 10 000:1, 2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78294/acer-x1140a

BenQ MS504
BenQ MS504, SVGA, 3000lum, 13 000:1, USB, 1.8kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78293/benq-ms504

BenQ MS521P
BenQ MS521P, SVGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, 1.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78292/benq-ms521p

BenQ MW712
BenQ MW712, WXGA, 3200lum, 10 000:1, USB, 2.45kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78291/benq-mw712

BenQ MX522P
BenQ MX522P, XGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, 1.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78290/benq-mx522p

БЕЗПЛАТЕН СЕКС- РЕАЛНА ОБЯВА!
Най Добрият и Безплатен Сайт за Онлайн Секс http://bg.bcams.net
http://obiavidnes.com/obiava/78289/bezplaten-seks--realna-obyava

Еротик чат за възбудени момчета.
Еротик чат за възбудени момчета! http://bg.bcams.net/
http://obiavidnes.com/obiava/78288/erotik-chat-za-vyzbudeni-momcheta

Търся мъже за онлайн секс!
Да махнем дрехите и задръжките!
http://obiavidnes.com/obiava/78287/tyrsya-myje-za-onlayn-seks

Еротичен чат с КАМЕРА - безплатно и за удоволствието - ЦЯЛАТА СТРАНА
Предлагам напълно безплатен еротичен чат пред камера. За да получиш достъп до моята камера и да ме гледаш колкото
пожелаеш трябва да се регистрираш тук- http://bcams.net Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена и готова да
задоволя всички твой сексуални фантазии. Много обичам и да гледам мъже как маструбират и свършват пред мен. Моля
да ми пишат само мъже над 18години. И да уточня, че искам да се забавлявам само виртуално! Не съм компаньонка и не
предлагам платен секс. Тук съм само за неангажиращи забавления и секс приключения!
http://obiavidnes.com/obiava/78286/erotichen-chat-s-kamera---bezplatno-i-za-udovolstvieto---cyalata-strana

Най Добрият и Безплатен Сайт за Онлайн Секс | BCams.net
Най Добрият и Безплатен Сайт за Онлайн Секс | BCams.net
http://obiavidnes.com/obiava/78285/nay-dobriyat-i-bezplaten-sayt-za-onlayn-seks--bcamsnet
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Безплатен Онлайн Секс | BCams.net
Онлайн Секс, Еротичен Чат, Виртуален Секс, Момичета Онлайн, Безплатни Камери, Момичета за Виртуален Секс, Web
Cam Models, Girls Online, Web Cam Sex, Free Chat, Free Sex, Blonde Girls, Mature, Teen Sex, Anal Play, Babes, Big Tits,
Brunette, College Girls, Couples, Hairy Pussy, Shaved Pussy, Medium Tits, Squirt, Redhead, Small Tits, Toys, Teens+18, HD Cams,
Erotic Show
http://obiavidnes.com/obiava/78284/bezplaten-onlayn-seks--bcamsnet

Момичета За Виртуален Секс | BCams.net
Момичета За Виртуален Секс | BCams.net
http://obiavidnes.com/obiava/78283/momicheta-za-virtualen-seks--bcamsnet

Безплатни Онлайн Секс Камери | BCams.net
Безплатни Онлайн Секс Камери | BCams.net
http://obiavidnes.com/obiava/78282/bezplatni-onlayn-seks-kameri--bcamsnet

Секси модели онлайн | BCams.net
Секси модели онлайн | BCams.net
http://obiavidnes.com/obiava/78281/seksi-modeli-onlayn--bcamsnet

BenQ MX615
BenQ MX615, XGA, 2700lum, 3 000:1, HDMI, USB, 2.65kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78280/benq-mx615

Земеделска земя търся от обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни
Дъбник,Мездра, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Угърчин, Сухиндол, Коевци, БялаРека, СВИЩОВ, с.
АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО,АТОНОВО,ОМУРТАГ, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района .
http://obiavidnes.com/obiava/78279/zemedelska-zemya-tyrsya-ot-oblruseshumentyrgovishtesilistrarazgrad

Земеделска земя купувам в обл. Видин, Монтана ,Враца, Ловеч
cetzko_vraca@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78278/zemedelska-zemya-kupuvam-v-obl-vidin-montana-vraca-lovech

Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ ** от 20 на 5,80 лв.!
СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ
** УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА КИТАЙСКА МЕДИЦИНСКА НАУКА!
** СПОРЕД „РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС” НАЙ-ШУМНОТО ХЪРКАНЕ Е 93 ДЕЦИБЕЛА!
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За пълноценен сън не е толкова важно колко време се спи, а от значение е качеството на съня! При недоспиване на
следващия ден сте в сънно и упоено състояние, което пречи на трудоспособността и е причина за допълнителен стрес в
напрегнато трудово ежедневие, като ставате раздразнителни, нервни и неработоспособни.
Ако хъркането причинява тези проблеми си представете какво причинява на този, който спи до Вас! На този проблем
не винаги се обръща достатъчно внимание, но с времето хъркането се превръща в сериозно изпитание за партньора! Това
налага при възможност един от двамата да се премества да спи в съседна стая и в резултат отчуждение и съществен
фактор за много разправии и дори се стига и до развод.
За избягване на тези неприятности се препоръчва патентованата Китайска силиконова щипка “Анти хъркане”,
която се поставя в ноздрите на носа преди лягане за максимално улеснение на дишането по време на сън.
Щипката облекчава хъркането при пациенти, чийто аспираторен тракт е блокиран от стената на носа и фаринкса. Тя
спомага за отваряне на носната кухина, респ. да се диша по-лесно, при което хъркането значително се облекчава.
Щипката стимулира и кръвообращението в носа и осигурява свободен приток на въздух през надлъжните и канали.
Закрепването на щипката в горната част на ноздрите посредством срещуположните издатини е стабилно и не
причинява дискомфорт.
Щипката е изработена от медицински висококачествен силикон с антибактериално въздействие, който е напълно
безвреден, без мирис и неудобство при употреба.
При спане се препоръчва височината на възглавницата да не е по-голяма от дължината на рамото и е желателно да се
спи на дясната страна за да не се притиска сърцето и да се подпомага кръвообращението.
Нощното хъркане често пъти е предизвикано и от някой заболявания, като: настинка, хрема, хипертония, хроничен
бронхит, алергии, синузит, ринит и др. При тези заболявания щипката “Анти хъркане” значително облекчава дишането и
премахва неприятното хъркане.
Щипката се съхранява в малка пластмасова подаръчна кутийка.с огледалце.
ШОКОВА ЦЕНА: 5,80 лв.
Произход: Китай. Сертификат СЕ.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12 (срещу супермаркет Европа)
или по куриер с наложен платеж; такса при получаване от офиса на
Еконт Експрес 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия
ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,70 лв.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78277/zdrave-shtipka-protiv-hyrkane--ot-20-na-580-lv

Canon LV-7297A
Canon LV-7297A, LCD, XGA, 2600lum, 2 000:1, HDMI, 3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78276/canon-lv-7297a
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Canon LV-7297M
Canon LV-7297M, LCD, XGA, 2600lum, 500:1, HDMI, 2.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78275/canon-lv-7297m

Canon LV-7392A
Canon LV-7392A, LCD, XGA, 3000lum, 2 000:1, HDMI, 3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78274/canon-lv-7392a

Клиника за пластична и естетична хирургия „Галатея“
Клиника „Галатея” е специализирана в извършването на естетични и пластични медицински интервенции. Разполага с
най-модерна апаратура и квалифициран екип необходими за осъществяването на медицинските интервенции.
Работата в клиниката се базира на основни принципи, неизменна част от всеки служител: персонално отношение,
професионално поведение в унисон с медицинската етика, високо качество на сестринската грижа, коректност и реални
резултати.
Д-р Михаил Скерлев е специалист по пластична и естетична хирургия. Извършва целия набор от медицински интервенции
в областта на пластичната и естетична медицина: изглаждане на бръчки с хирургични и нехирургични медицински
методи, корекция на клепачи, прибиране на уши, коригиране на нос, увеличаване на устни, уголемяване на гърди,
липосукция, оформяне на тяло, естезиране на външни полови органи. Присаждане на собствена коса със завидно
естествен резултат.
Заповядайте при нас на консултация. Ние предлагаме, вие взимате решението.
http://obiavidnes.com/obiava/78273/klinika-za-plastichna-i-estetichna-hirurgiya-galateya

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78272/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo
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Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78271/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Стара Загора
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78270/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
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обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78269/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Canon LV-7392S
Canon LV-7392S, LCD, XGA, 3000lum, 500:1, HDMI, 2.8kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78268/canon-lv-7392s

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/78267/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/78266/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 7-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/78265/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/78264/alkoholni-testeri-dregeri

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За пране и дезинфекция на дрехи и обувки. За почистване на бижута, монети,
часовници, очила и всякакви метални, пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78263/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78262/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
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за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/78261/detoksikatori

Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78260/toaletna-sedalka-s-bide-za-topla-i-studena-voda

Йонизатори
Настолен йонизиращ въздухопречиствател - Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м.
Предпазва от заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства
на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78259/yonizatori

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78258/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator

Canon LV7490
Canon LV7490, LCD, XGA, 4000lum, 2 000:1, 3.3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78257/canon-lv7490

Изработка и монтаж на ПВЦ,АЛ дограма,комарници,всякакъв вид щори
Дрийм26 Варна изработва и монтира АЛ и ПВЦ дограма профилни системи Trocal,Rehau,Vivaplast,KMG-по индивидуални
проекти.Предлага всякакъв вид щори,комарници,стъклени витрини,охранителни ролетки,входни и интериорни
врати.Качество и прецизност на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/78255/izrabotka-i-montaj-na-pvcal-dogramakomarnicivsyakakyv-vid-shtori

Canon LV-8227A
Canon LV-8227A, LCD, WXGA, 2500lum, 3 000:1, HDMI, 3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78254/canon-lv-8227a

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
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прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78253/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78252/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav
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Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/78251/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78250/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - ТЪРГ. ПРАВО - ”КУПУВАМЕ” ООД, ЕООД, АД,
ЕАД и СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78249/specializirani-pravni-uslugi---tyrg-pravo---kupuvame-ood-eood-ad-ead-i-sd-

Canon LV-8227M
Canon LV-8227M, LCD, WXGA, 2500lum, 500:1, HDMI, 3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78248/canon-lv-8227m

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78247/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/78246/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Canon LV8235
Canon LV8235, UST, WXGA, 2500lum, 2 000:1, HDMI, 6.2kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78245/canon-lv8235
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Агенция Делта 3 Принт. Наема - отдава офиси, магазини, складове и жилища. Тел : 0892480110
и 0876838588
Агенция Делта 3 Принт. Наема - отдава офиси, магазини, складове и жилища. Тел : 0892480110 и 0876838588
http://obiavidnes.com/obiava/78244/agenciya--delta-3-print--naema---otdava-ofisi-magazini-skladove-i-jilishta-tel-

Canon LV8320
Canon LV8320, LCD, WXGA, 3000lum, 2 000:1, HDMI, 3.4kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78243/canon-lv8320

LG BE320
LG BE320, преносим, SVGA, 2800lum, 3 000:1, 2.2kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78242/lg-be320

Преводи от и на над 30 езика, легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78241/prevodi-ot-i-na-nad-30-ezika-legalizaciya-na-dokumenti

LG PB62G
LG PB62G, преносим, LED, WXGA, 500lum, 15 000:1, HDMI, USB, 0.470kgm 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78240/lg-pb62g

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78239/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata
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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/78238/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ ** от 20 на 5,80 лв.!
СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ
** УНИКАЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА КИТАЙСКА МЕДИЦИНСКА НАУКА!
** СПОРЕД „РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС” НАЙ-ШУМНОТО ХЪРКАНЕ Е 93 ДЕЦИБЕЛА!
За пълноценен сън не е толкова важно колко време се спи, а от значение е качеството на съня! При недоспиване на
следващия ден сте в сънно и упоено състояние, което пречи на трудоспособността и е причина за допълнителен стрес в
напрегнато трудово ежедневие, като ставате раздразнителни, нервни и неработоспособни.
Ако хъркането причинява тези проблеми си представете какво причинява на този, който спи до Вас! На този проблем
не винаги се обръща достатъчно внимание, но с времето хъркането се превръща в сериозно изпитание за партньора! Това
налага при възможност един от двамата да се премества да спи в съседна стая и в резултат отчуждение и съществен
фактор за много разправии и дори се стига и до развод.
За избягване на тези неприятности се препоръчва патентованата Китайска силиконова щипка “Анти хъркане”,
която се поставя в ноздрите на носа преди лягане за максимално улеснение на дишането по време на сън.
Щипката облекчава хъркането при пациенти, чийто аспираторен тракт е блокиран от стената на носа и фаринкса. Тя
спомага за отваряне на носната кухина, респ. да се диша по-лесно, при което хъркането значително се облекчава.
Щипката стимулира и кръвообращението в носа и осигурява свободен приток на въздух през надлъжните и канали.
Закрепването на щипката в горната част на ноздрите посредством срещуположните издатини е стабилно и не
причинява дискомфорт.
Щипката е изработена от медицински висококачествен силикон с антибактериално въздействие, който е напълно
безвреден, без мирис и неудобство при употреба.
При спане се препоръчва височината на възглавницата да не е по-голяма от дължината на рамото и е желателно да се
спи на дясната страна за да не се притиска сърцето и да се подпомага кръвообращението.
Нощното хъркане често пъти е предизвикано и от някой заболявания, като: настинка, хрема, хипертония, хроничен
бронхит, алергии, синузит, ринит и др. При тези заболявания щипката “Анти хъркане” значително облекчава дишането и
премахва неприятното хъркане.
Щипката се съхранява в малка пластмасова подаръчна кутийка.с огледалце.
ШОКОВА ЦЕНА: 5,80 лв.
Произход: Китай. Сертификат СЕ.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12 (срещу супермаркет Европа)
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или по куриер с наложен платеж; такса при получаване от офиса на
Еконт Експрес 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия
ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,70 лв.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78237/zdrave-shtipka-protiv-hyrkane--ot-20-na-580-lv

19" (48.26 cm) AOC e960Prda (5:4)
19" (48.26 cm) AOC e960Prda (5:4), LED, 5ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, DVI, колонки, черен, TCO6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78236/19-4826-cm-aoc-e960prda-54

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78235/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78234/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78204/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv
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Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78233/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Керамичен нож и керамична белачка
Пазарувайте изгодно в ”БГ магазин”. Ние Ви предлагаме уреди за дома, Вашето здраве и красота или хоби –
йонизатори, Вибро плейт, детоксикатори и масажори, лазарен епилатор, риболовни пособия и много други.
За повече информация , посетете нашия сайт!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78232/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78231/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78230/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78229/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Linksys WRT1900AC
Linksys WRT1900AC, Dual Band & AC1300 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/78228/linksys-wrt1900ac

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78227/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Турмалинова чаша
Турмалинова чаша
Турмалинова „оздравителна” чаша с функция за неутрализиране на примесите и активация на водата
Тази чаша е разработена на основата на съвременните нанотехнологии с използването на специален минерал,
който е способен за кратко време да очисти водата и да активира нейните полезни свойства.
Колкото по дълго се съхранява водата в тази чаша, толкова по-активна става тя.
Това става благодарение на кристалите турмалин, които се намират на дъното ? .
Турмалинът излъчва инфрачервени вълни, предизвиква ядрено-магнитен резонанс и превръща макро молекулите на водата
в микромолекули.
Тази вода в цял свят се нарича ниско молекулярна вода.
Характеристики на водата: повишени разтварящи, разграждащи и обменни действия.
Функции на чашата:
· има мощна антибактериална функция;
· ефективно унищожава стафилококите във водата;
· няколко пъти намалява съдържанието на такива вредни вещества като олово и флуорит.
Продължителното използване на такава вода помага за:
· активация на клетките;
· намаляване на киселинността в кръвта;
· подобряване на микроциркулацията;
· нормализиране на артериалното налягане;
· извеждане на шлаките и токсините от организма;;
· отстраняване на запек
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78226/turmalinova-chasha

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
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Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78225/ventilator--s-vodna-mygla

2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/78224/2-chifta-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на стоки до всяка точка в
ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/78223/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

Netgear MBRN3000
Netgear MBRN3000, 300Mbps Wireless-N Router, съвместим с 3G USB устройства
http://obiavidnes.com/obiava/78222/netgear-mbrn3000

Netgear PTV3000
Netgear PTV3000, Dual Band 300Mbps Wireless-N WiDi Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/78220/netgear-ptv3000

Netgear WNA3100M
Netgear WNA3100M, 300Mbps Wireless-N USB Adapter, компактен
http://obiavidnes.com/obiava/78219/netgear-wna3100m

26" (66.04 cm) 26LN450B
26" (66.04 cm) 26LN450B, LED, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78218/26-6604-cm-26ln450b

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59-411518)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59-411518), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 820M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78192/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b5400-59-411518

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59-411525)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59-411525), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78191/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b5400-59-411525

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410464)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410464), черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78190/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410464

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410465)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410465), черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78189/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410465

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410473)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410473), черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9 GHz, HD LED Display & GeForce
705M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78188/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410473

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410479)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410479), черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78187/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410479
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15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410484)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410484), черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD LED Display &
GeForce 705M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78186/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410484

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410507)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410507), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78183/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410507

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410374)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410374), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.46kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78182/156-3962-cm-lenovo-ideapad-m5400-59-410374

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410375)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410375), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.46kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78181/156-3962-cm-lenovo-ideapad-m5400-59-410375

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1C0
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1C0, 3G, черен, двуядрен Intel® Core™ i7 3540M 3.0/3.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 1.5kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78178/133-3378-cm-toshiba-portege-r930-1c0

Детективска агенция Хамелеон
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78217/detektivska--agenciya--hameleon

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1KF
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1KF, черен, двуядрен Intel® Core™ i5 3340M 2.7/3.4 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 1.5kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78139/133-3378-cm-toshiba-portege-r930-1kf
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ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ,ЧАКАМЕ ТЕ WWW.GEPIMEBG.COM
ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ,ЧАКАМЕ ТЕ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78216/golemi-iznenadi-i-bezumni-izjivyavaniyachakame-te-wwwgepimebgcom

ПАДАТ ДРЕХИ И ЗАДРЪЖКИ,ОЧАКВАМ ТЕ- МЪЖКИ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С
ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
ПАДАТ ДРЕХИ И ЗАДРЪЖКИ,ОЧАКВАМ ТЕ- МЪЖКИ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР
191999
http://obiavidnes.com/obiava/78215/padat-drehi-i-zadryjkiochakvam-te--myjki-po-skayp-izprati-mi-sms-s-tekst-skypese

ТАЗИ НОЩ Е ЯСНА ПРОГРАМАТА,АЗ И ТИ ЩЕ СИ ЛЯГАМЕ ДВАМАТА GSM: 090 363 022
ТАЗИ НОЩ Е ЯСНА ПРОГРАМАТА,АЗ И ТИ ЩЕ СИ ЛЯГАМЕ ДВАМАТА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/78214/tazi-nosht-e-yasna-programataaz-i-ti-shte-si-lyagame-dvamata--gsm-090-363-022

Ивона БГ е магазин за продажба на мъжка и дамска модна конфекция
Ивона БГ е магазин за продажба на мъжка и дамска модна конфекция съобразена със съвремените тенденции. Дрехите
са изработени от висококачествени материали изработка отговарящи на модерните стандарти.Голямо разнообразие
от ризи,блузи,тениски, суичери, официални тоалети, спортно елегантни, ежедневни дрехи и аксесоари подходящи за
всеки сезон.
http://obiavidnes.com/obiava/78213/ivona-bg-e-magazin-za-prodajba-na-myjka-i-damska-modna-konfekciya

Оригинални колиета от неръждаема стомана Пъзел
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
Колиетата са изработени от още така наречената медицинска стомана 316L. Тя не променя цвета си и можете да се
мокри в сладка или солена вода.Медицинската стомана, клас 316L не ръждясва затова може спокойно да се къпете с
бижутата.
http://obiavidnes.com/obiava/78212/originalni-kolieta-ot-neryjdaema-stomana-pyzel

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1J8
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1J8, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce 710M
2GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78138/156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-a-1j8

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R950-1E6
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R950-1E6, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5 GH, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB 7200rpm, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 2.49kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78137/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r950-1e6

езикови курсове
Френски A1 (1-о ниво) 22.03- Събота и неделя от 10:00 до 14:00 ч.
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7В, ет.1, ап.22 /зад НАТФИЗ/
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
E-mail: office@ezikovikursove-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/78211/ezikovi-kursove

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
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полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78210/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Превод и легализация на съдебни решения
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78209/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

17.3" (43.94 cm) Toshiba Satellite P70-A-129
17.3" (43.94 cm) Toshiba Satellite P70-A-129, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD Display & GeForce
GT 745M 4GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Windows8.1, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78136/173-4394-cm-toshiba-satellite-p70-a-129

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N7, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78135/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Рива кредит - Бързи и лесни кредити в Пловдив и региона
Рива кредит - Бързи и лесни кредити в Пловдив и региона
• Бърз отговор в рамките на 24 часа от кандидатстването
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• За град Пловдив и региона
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
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ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 66 21 57; 0895 75 50 76
тел.: 032 60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/78208/riva-kredit---byrzi-i-lesni-krediti-v-plovdiv-i-regiona

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool WindPal, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78134/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Професионални детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78207/profesionalni-detektivski-uslugi----chasten-detektiv--0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78206/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

РАЗПРОДАЖБА - лесно преписване на изпит
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Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
При осветяване на невидимия текст написан с UV мастило, той става видим и ясно четлив за човешкото око. UV
светлината e трудно забележима от околните.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/78205/razprodajba---lesno-prepisvane-na-izpit

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78203/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78202/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78201/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
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които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78200/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78199/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78198/investconsult-group-kupuvame-biznes

Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева)
Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева), DeepCool N9, сребърна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78133/ohlajdashta-postavka-za-laptop-aluminieva

„Йоватекс“ АД
Продукти като обработена коприна за текстилното производство и пасматерията предлага фирма Йоватекс, гр Ямбол.
Богата гама от различни дебелини на коприната се предлагат на едро. За връзка: телефон: 0899107227,
www.yovatex.point.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/78197/yovateks-ad
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Онлайн секс шоп
Секс стимуланти на най-ниски цени в България. Oнлайн секс шоп www.stimulanti.com предлага Хапчета за задържане и
полова мощ 100% ефект. Цени на едро на Камагра,Виагра,Циалис,Левитра и много други Гарантираме анонимност и
коректно отношение. Бърза достaвка до всяка точка на страната. Поръчайте на 0897324047
http://obiavidnes.com/obiava/78196/onlayn-seks-shop

Хидрофобен / водоустойчив Шперплат за кофраж от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/78195/hidrofoben--vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Хамали Колев София- пренос от професионалисти с товарен превоз, мебели, багаж и материали
Хамалски услуги на достъпни цени за София и района. Товарен превоз на мебели, багаж, стоки и строителни материали.
Хамали Колев е фирма за преместване на апартаменти и офиси от вече над 10 години. Пренасяне от врата до врата,
кашони от хамалите, монтажна дейност. отлично изпълнение на услугите, без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/78194/hamali-kolev-sofiya--prenos-ot-profesionalisti-s-tovaren-prevoz-mebeli-bagaj-i-

Lensmarket. bg Контактни Лещи Онлайн Магазин
Lensmarket.bg предлага световноизвестните брандове контактни лещи и аксесоари на изгодни цени. Разполагаме с богат
избор от най-добрите марки лещи за очи, включително Acuvue, Bausch + Lomb, Biomedics, CIBA Vision, CooperVision,
FreshLook, Focus DAILIES, PureVision, Biofinity и много други.Каквито и да са вашите нужди от контактни лещи - за
еднократна употреба, силиконови лещи за удължено носене, специални контактни лещи, лещи за далтонизъм, цветни
лещи, бифокални / мултифокални лещи, торични лещи за астигматизъм или твърди лещи, ние ви предлагаме всички тях на
едно място. При нас можете да поръчате онлайн или на телефони 02 845 06 11, 0878 198 448.
http://obiavidnes.com/obiava/78193/lensmarket-bg-kontaktni-leshti-onlayn-magazin

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Evercool Zodiac II, черна, за лаптопи от 11" (27.94 cm) до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78132/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева)
Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева), Evercool Zodiac, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78130/ohlajdashta-postavka-za-laptop-aluminieva

Слушалки Arctic E221-BM
Слушалки Arctic E221-BM, тип "тапи", микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/78129/slushalki-arctic-e221-bm

Слушалки Arctic P253 BT
Слушалки Arctic P253 BT, Bluetooth, черни
http://obiavidnes.com/obiava/78126/slushalki-arctic-p253-bt

120GB
120GB, Corsair Force Series™ LS, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78123/120gb-corsair-force-series-ls-sata-6gbs-25-635-cm-3g

240GB
240GB, Corsair Neutron Series™ GTX, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
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http://obiavidnes.com/obiava/78122/240gb-corsair-neutron-series-gtx-sata-6gbs-25-635-cm-5g

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ В СОФИЯ
ремонт на стари и изграждане на нови покриви
монтаж на олуци,водостоци и тенекеджийски у-ги.
полагане на хидроизолация и битомни керемиди
отстраняване на течове
гаранция.договор.качество
0899024782-жоро василев
http://obiavidnes.com/obiava/78185/remont-na-pokrivi-v-sofiya

Продавам нова звуетажна къща с двор до варна
Къщата е построена с изискуемата документация и завършена в края на 2006 г. Застроена площ - 189 кв.м, състои се от
хол-трапезария-кухня, три спални, две бани-тоалет – едната с вана, килер, перално, два коридора, две големи тераси.
Напълно завършена с подови настилки от теракота и ламиниран паркет, с монтирани осветителни тела във всички
пощения, монтиран бойлер 160 л, камина в хола, PVC дограма, MDF врати. Дворът е с площ 920 кв.м, озеленен, с
оформени паркоместа и ограден с масивна ограда. Панорамата е към поле и гора. Селото е на 14 км от центъра на
Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/78184/prodavam-nova-zvuetajna-kyshta-s-dvor-do-varna

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78180/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.

Страница 101/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.03.2014

Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78179/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78177/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Вземете Безплатно - Facebook Игра с вашите стоки
За първи път на българския пазар излиза /Напълно Безплатно/ игра в основата на която са вашите стоки или услуги.
Предложете на вашите фенове нещо специално и ги ангажирайте в разпространението на вашата фен страница.
Дори и да нямате уеб страница, всички ваши стоки/услуги ще са онлайн във вашето фейсбук приложение.
Те ще генерират собствени Харесвания и ще бъдат част от търсачката на Фейсбук.
Една от целите, които ще постигнете чрез вашето приложение ще бъде усилено споделяне на вашите стоки/услуги.
Елате и се убедете, че това е реалност !!!
boost-your-fanpage.com/bg
http://obiavidnes.com/obiava/78176/vzemete-bezplatno---facebook-igra-s-vashite-stoki

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78175/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Предлагам работа- Кредитен конуслтант
Предлагам работа, като кредитен консултант.
Работата предлага възможност за развитие.
Условия:
- Да не сте съдени
- Да имате средно
Заплащането е на %
http://obiavidnes.com/obiava/78174/predlagam-rabota--krediten-konusltant

Предлагам работа- Кредитен конуслтант
Предлагам работа, като кредитен консултант.
Работата предлага възможност за развитие.
Условия:
- Да не сте съдени
- Да имате средно
Заплащането е на %
http://obiavidnes.com/obiava/78173/predlagam-rabota--krediten-konusltant

Отпускам кредити
Отпускам кредити, според вашите нужди и възможности.
От 500лв до 8000лв
http://obiavidnes.com/obiava/78172/otpuskam-krediti

БЕЗ РЕМОНТ и ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”за ДВИГАТЕЛИ!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ.
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/78171/bez-remont-i-izlishni-razhodi-nano-dobavki-rimetza-dvigateli

Елитни компаньонки от Escortbg.net
Escort BG - компаньонки и секси запознанства от EscortBG.net.High class escort service предлага елитни компаньонки и
запознанства в София и България чрез EscortBG.net.
http://obiavidnes.com/obiava/78170/elitni-kompanyonki-ot-escortbgnet
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INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78169/investconsult-group-kupuvame-biznes-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78168/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78167/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78166/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78165/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78164/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78163/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78162/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78161/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
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70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78160/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78159/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78158/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78157/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78156/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
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Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78155/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78154/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78153/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78152/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78151/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2
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Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78150/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78149/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78148/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78147/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ | Течна хидроизолация, Изомакс
Фирма Етажна собственост ООД извършва всякакви видове ремонтни дейности на покриви. Служителите са
специализирани в откриването и ремонта на течове и пукнатини в покривната повърхност, както и тяхното
отстраняване. Извършваме всякакви услуги по ремонта и поддръжката на вашият покрив. Гарантирано качество и
добри цени!
тел. за контакт: 0895 610 203
e-mail: sobstvenost@mail.bg
или на www.sobstvenost.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78145/remont-na-pokrivi--techna-hidroizolaciya-izomaks

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78144/transportni--uslugi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78143/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт: Град: София Телефон: 0887232146 Цена:
http://obiavidnes.com/obiava/78142/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan
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Голдън ретривър майка, татко - черен Лабрадор
Прекрасно женско кученче, родено на 25.12.2013 г. Обезпаразитено и захранено, социализирано с деца, животни и хора,
готово за новия си дом. Търсим грижовни и любящи стопани за най-любвеобилното и чувствително бебе. Единственото
ни условие е да бъде галена, обичана и обгрижвана. Тя ще се отблагодари с цялата обич на света. GSM 0887 682052.
http://obiavidnes.com/obiava/78141/goldyn-retrivyr-mayka-tatko---cheren-labrador

Биологични пречиствателни станции
Доставка и монтаж на биологични пречиствателни станции с един модул подходящи както за домакинствата, така и за
вили, хотели и др. Чешкият производител се е наложил на европейския пазар с изключително качествените си продукти и
притежава всички неоходими сертификати за качество, изискуеми съгласно европейското законодателство.
Технологията BIO CLEANER, зад която се крие успехът на тези пречиствателни станции е изцяло аеробен процес, който
е патентован от чешката фирма ENVI-PUR. Тази фирма е и производител на сами съоръжения.
Фирма HG & Sons Ltd предлага тези аеробни пречиствателни станции на българския пазар вече 10 години, като се е
утвърдила на пазара с качествените продукти, които предлага. Самата технология на пречистване се е доказала през
годините като изключително подходяща в българска среда и атмосферни условия.
Аеробните пречиствателни станции BIO CLEANER са изключително подходящи за еднофамилни, многофамилни къщи или
вили, които се намират далеч от централна канализация. Те са готов продукт, не изискват допълнително проектиране и
е възможно да бъдат инсталирани и в стари септични или изгребни ями.
http://obiavidnes.com/obiava/78140/biologichni-prechistvatelni-stancii
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